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1

Inleiding
1.1 Aanleiding en doel
In opdracht van de initiatiefnemer voerde adviesbureau De Slijpkruik Ecologie een quickscan
soortenbescherming uit in verband met het voorgenomen Schemerlichtfestival. De beoogde
festivallocatie ligt buiten het reguliere evenemententerrein in het Goffertpark. In 2015 en 2016 is in
opdracht van de gemeente Nijmegen voor verschillende evenementenlocaties binnen de gemeente
getoetst of mogelijk sprake is van effecten op beschermde soorten en gebieden1. Het onderzoek is
inmiddels echter gedateerd en niet gericht op een ander deel van het Goffertpark, waardoor het
beoogde terrein van het Schemerlichtfestival onderbelicht is gebleven. Wanneer het evenement
mogelijk negatieve effecten op beschermde natuurwaarden heeft dan is aanvullend onderzoek
en mogelijk een ontheffing nodig, tenzij gegarandeerd kan worden dat bijvoorbeeld door een
aangepaste uitvoering (mogelijke) effecten alsnog voorkomen kunnen worden. Op voorhand is
niet uitgesloten dat de ontwikkelingen leiden tot effecten op beschermde soorten. Het voornemen
is daarom getoetst aan de Wet natuurbescherming, onderdeel ‘soortenbescherming’. Voor het
onderzoek voldoet in eerste instantie een ‘quickscan’. Het onderzoek dient ter beantwoording van
de volgende vragen:
• Komen er (mogelijk) beschermde soorten van de Wet natuurbescherming voor in (de directe
omgeving van) het plangebied? Wat zijn de mogelijke effecten van het voornemen op deze
soorten?
• Zijn mogelijke effecten te voorkomen door een aangepaste werkwijze of opzet?
• Is aanvullend onderzoek nodig?
Daarnaast is extra aandacht besteed aan de zorgplicht, bijvoorbeeld ten aanzien van onbeschermde
insecten en vrijgestelde kleine zoogdieren en amfibieën. De quickscan kan leiden tot uitvoeriger
onderzoek of tot een advies voor mitigerende/compenserende maatregelen.
1.2 Beschrijving locatie en ingreep
De onderzoekslocatie betreft het Goffertpark, een groot stadspark binnen de bebouwde kom
van Nijmegen, provincie Gelderland (afbeelding 1.1 en 1.2). Men is voornemens om van 21 t/m
30 oktober het Schemerlichtfestival, een audiovisueel festival, te organiseren. Het festival bestaat
onder andere uit een wandeling door het park langs 15 licht- en geluidsinstallaties met als hoofddoel
om de ecologische impact van de mens op de natuur visualiseren. Voor dit festival vinden geen
significante ingrepen in park-elementen plaats. Echter, er bestaat wel het risico dat de kunstwerken
of bezoekers de aanwezige natuurwaarden verstoren door lichtverstoring of betreding.
1.3 Opzet onderzoek
De quickscan bestaat uit een beknopt literatuuronderzoek, een veldbezoek en rapportage met
bevindingen en advies. Voor het bronnenonderzoek zijn de NDFF-gegevens van de afgelopen 5
jaar binnen een straal van circa 1,5 kilometer rond de projectlocatie opgevraagd. Van bepaalde
soorten zijn daarnaast gegevens opgezocht via verspreidingsatlassen en -websites. De locatie is
op 20 september 2022 bezocht door J. Mossink, ecoloog van adviesbureau De Slijpkruik Ecologie.
Tijdens dit onderzoek is het terrein verkend op de (mogelijke) aanwezigheid van beschermde
flora en fauna. Daarbij is in het bijzonder gelet op jaarrond beschermde nestplaatsen van vogels,
1 = Hille Ris Lambers, I., M. Dorenbosch, K. Krijgsveld, 2016. Toetsing evenementen Nijmegen. Bureau
Waardenburg Rapportnr. 15-188. Bureau Waardenburg, Culemborg.
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verblijfplaatsen van vleermuizen en het daadwerkelijk voorkomen van beschermde soorten. Het
locatiebezoek is onder bewolkte omstandigheden uitgevoerd bij een temperatuur van 16 °C.
1.4 Kwaliteitsborging
Door de inzet van deskundigen op gebied van ecologie en landelijk geaccepteerde
onderzoeksmethoden is de kwaliteit van het onderzoek zoveel mogelijk gewaarborgd. De Slijpkruik
Ecologie B.V. is kandidaat-lid van en hanteert de richtlijnen van het Netwerk Groene Bureaus
(NGB), soortinventarisatieprotocollen van het NGB en/of richtlijnen Kennisdocumenten van BIJ12.
Garanties over aan-/afwezigheid van planten en dieren zijn niet te geven. Daarvoor is de aard
en de opzet van een quickscan niet toereikend. Daarbij is het een eenmalige momentopname en
houdt het geen rekening met de dynamische aspecten van natuur, zoals migratie en kolonisatie
door soorten en veranderingen in terreingebruik en –beheer. Ook dient er rekening te worden
gehouden met de veranderingen in wet- en regelgeving. De geldigheidsduur van de rapportage
bedraagt voor de zwaarder beschermde soorten maximaal 3 jaar.

Afb. 1.1: Plattegrond met de globale begrenzing van het onderzochte perceel (geblokte lijn), met in
gestippelde lijnen de wandelroute en in kleur de verschillende kunstwerken.
Bron: Schemerlicht Festival.
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Ransuil
roestplek?
Enkele bomen
met holtes

Afbeelding 1.2: Luchtfoto met globale begrenzing beoogd evenemententerrein Schemerlichtfestival
(rood kader). In geel en blauw een mogelijke roestplek van ransuil en een stuk bos waarin een aantal
bomen met mogelijk voor vleermuizen geschikte holtes staan. Bron ondergrond: PDOK Viewer luchtfoto
(app.pdok.nl/viewer).
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Resultaten bescher mde f lora en fauna
2.1 Bron- en literatuuronderzoek
In onderstaande tabel zijn de gegevens weergegeven van waarnemingen van de afgelopen 5
jaar binnen een straal van circa 1,5 kilometer rond de locatie per soort(groep) vanuit het NDFF
(nationale databank flora en fauna).
Soortgroep

Soorten

Aantal

Beschermingsregime

Vogels

Boomvalk
Buizerd
Gierzwaluw
Grote gele kwikstaart
Havik
Huismus
Kerkuil
Ooievaar
Ransuil
Roek
Slechtvalk
Sperwer
Steenuil
Wespendief

7
101
201
13
44
178
2
16
60
5
3
110
1
5

VR - categorie 4
VR - categorie 4
VR - categorie 2
VR - categorie 3
VR - categorie 4
VR - categorie 2
VR - categorie 3
VR - categorie 3
VR - categorie 4
VR - categorie 2
VR - categorie 3
VR - categorie 4
VR - categorie 1
VR - categorie 4

Vaatplanten

* In de tabel zijn alleen
de soorten met jaarrond
beschermde nesten categorie
1 t/m 4 genoemd

Vleermuizen

Overige zoogdieren

Overige soortgroepen
(amfibieën,
reptielen, vissen &
ongewervelden)
**=poelkikker (HR)
wordt niet verwacht

7

Groot spiegelklokje

Gewone dwergvleermuis
Gewone grootoorvleermuis
Laatvlieger
Rosse vleermuis
Bosmuis
Bunzing
Eekhoorn
Egel
Huisspitsmuis
Konijn
Rosse woelmuis
Steenmarter
Vos

Alpenwatersalamander
Bastaardkikker
Bruine kikker
Gewone pad
Groene Kikker (onb.)
Grote vos
Kleine watersalamander
Teunisbloempijlstaart
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178
11
6
4
8
4
160
109
3
4
2
26
15
2
1
54
29
22
14
11
1

Wnb - andere soorten

HR
HR
HR
HR

Wnb - vrijgesteld
Wnb - andere soorten
Wnb - andere soorten
Wnb - vrijgesteld
Wnb - vrijgesteld
Wnb - vrijgesteld
Wnb - vrijgesteld
Wnb - andere soorten
Wnb - vrijgesteld
Wnb - andere soorten
Wnb - vrijgesteld
Wnb - vrijgesteld
Wnb - vrijgesteld
Wnb - vrijgesteld**
Wnb - andere soorten
Wnb - vrijgesteld
HR
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2.2 Vaatplanten
Vanuit de NDFF is één waarneming van een beschermde plant bekend uit de omgeving, namelijk
groot spiegelklokje. Echter, de park-onderdelen die gebruikt zullen worden voor het festival
bestaan vrijwel uitsluitend uit intensief beheerde gazonnen, bermen en paden. Bovendien zijn de
extensief beheerde delen van het park, welke geen deel uitmaken van het festival-terrein, over
het algemeen ook ongeschikt voor beschermde planten, omdat deze te voedselrijk zijn. Groot
spiegelklokje is een zeer zeldzame soort van kalkrijke, zonnige standplaatsen. Het Goffertpark
ligt buiten het natuurlijke verspreidingsgebied en voldoet niet aan de biotoopeisen van groot
spiegelklokje. Aanwezigheid van groot spiegelklokje en andere beschermde planten is uitgesloten.
Effect: Binnen het onderzochte deel van het Goffertpark zijn geen beschermde of bijzondere
plantensoorten aangetroffen. Geschikte omstandigheden voor beschermde flora ontbreken.
Negatieve effecten op beschermde planten zijn uitgesloten, nader onderzoek is niet nodig.
2.3 Broedvogels
2.3.1 Vogels met jaarrond beschermde verblijfplaats
Van een aantal vogelsoorten is het nest jaarrond beschermd, dus ook buiten het broedseizoen.
Het gaat bijvoorbeeld om soorten die niet zelf hun nest bouwen maar voor een belangrijk deel
afhankelijk zijn van menselijke bebouwing, soorten die jarenlang dezelfde locatie gebruiken of
soorten waarvan het nest ook buiten de broedperiode gebruikt wordt. Ook andere onderdelen
van de leefomgeving van belang voor het functioneren van een jaarrond beschermde nestplaats
zijn beschermd. Het betreft bijvoorbeeld belangrijk jachtgebied van uilen en roofvogels of schuilen slaapplekken van huismussen.
Tijdens het veldbezoek is een foeragerende buizerd gezien langs de westrand van het park. Verder
zijn binnen het plangebied geen vogels aangetroffen met jaarrond beschermde nesten categorie 1
t/m 4. Er werden geen kraaiennesten, horsten of andere grote nesten gezien binnen het beoogde
festivalterrein. Ook zijn er geen plukresten, braakballen of andere sporen waargenomen binnen
het plangebied. Vanuit het Goffertpark en dan met name de bosschage centraal in het park tussen
de grote evenementenweide en het Schemerlichtfestivalterrein zijn tientallen waarnemingen
van ransuil bekend. Tijdens het veldbezoek is dan ook extra aandacht besteed aan mogelijke
roestplekken. Ransuilen vormen buiten de broedperiode vaak groepen van enkele tot wel tientallen
exemplaren die samen in een boom of groepje bomen de dag doorbrengen, waarna ze in de
nachtelijke uren weer individueel op jacht gaan. In de omgeving van de zuidwestelijke bosrand
werden nergens sporen van ransuil aangetroffen. In dit gedeelte staan voornamelijk loofbomen
die nadat ze hun blad verliezen weinig beschutting bieden, in tegenstelling tot de naaldbomen
in het centrale en oostelijke deel van het bosje. Geschikte naaldbomen staan op relatief ruime
afstand van de kunstwerken en bezoekersstromen.
2.3.2 Overige broedvogels
Tijdens het veldbezoek zijn onder andere blauwe reiger, ekster, houtduif, merel, kauw en roodborst
waargenomen in het park. Ook grote bonte specht en groene specht waren aanwezig. Deze
soorten zijn (met uitzondering van blauwe reiger) allemaal nestelend te verwachten in het
broedseizoen. Een aantal van deze soorten is ingedeeld in categorie 5 op de lijst met jaarrond
beschermde nestplaatsen. Dat betekent dat nesten van deze soorten in bijzondere gevallen
jaarrond beschermd zijn, bijvoorbeeld wanneer een negatief effect op de staat van instandhouding
verwacht wordt. Het festival vindt echter volledig plaats buiten het broedseizoen van vrijwel alle
inheemse vogelsoorten, met mogelijke uitzondering van een enkel laat broedgeval van houtduif.
Er zijn dus geen broedende vogels te verwachten met uitzondering van mogelijk houtduif, een
soort die op plekken met voldoende beschutting en onder relatief gunstige weersomstandigheden
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vrijwel jaarrond kan nestelen.
Effect: Het schemerlichtfestival leidt niet tot verstoring of vernieling van vaste, jaarrond beschermde
vaste rust- en verblijfplaatsen van vogels. Voorwaarde is dat er geen verstoring plaatsvindt ter hoogte
van het centrale en oostelijke deel van de bosschage naast de grote evenementenweide omdat
ransuilen de naaldbomen daar mogelijk gebruiken als roestplaats. Ransuilen gebruiken regelmatig
bomen midden in drukken woonwijken en zijn in deze periode relatief weinig verstoringsgevoelig.
De kunstwerken en bezoekersstromen zullen op voldoende afstand blijven waardoor geen
wezenlijke effecten op ransuil verwacht worden. Er is geen sprake van overtreding van één of meer
verbodsbepalingen van de Wnb ten aanzien van vogels met jaarrond beschermde nestplaatsen.
Nader onderzoek naar vogels met een jaarrond beschermde nestplaats is niet nodig.
Het festival vindt plaats buiten het broedseizoen van alle te verwachten soorten behalve houtduif.
Op de locaties van de kunstwerken ontbreekt dichte vegetatie zoals grote coniferen of zwaar met
klimop begroeide stammen of takken waar duiven laat in de herfst voldoende beschutting kunnen
vinden om te nestelen. Negatieve effecten op bezette nesten zijn daarom redelijkerwijs uitgesloten.
2.4 Vleermuizen
Alle in Nederland voorkomende vleermuissoorten zijn zwaar beschermd vanuit de Europese
Habitatrichtlijn. Geschikte verblijfplaatsen zijn vaak beperkt beschikbaar. Door sloop, renovatie
en bomenkap zijn de laatste decennia veel potentiële verblijfplaatsen verdwenen. Niet alleen
verblijfplaatsen, maar ook lineair doorlopende landschapselementen waarlangs vleermuizen
zich verplaatsen tussen slaapplek en foerageergebied (zogenaamde vliegroutes), en belangrijk
foerageergebied zijn beschermd. In de omgeving rondom het plangebied in de laatste vijf jaar
NDFF-waarnemingen bekend van gewone dwergvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis, en ruige
dwergvleermuis.
2.4.1 Verblijfplaatsen
Een aantal in Nederland voorkomende vleermuissoorten worden uitsluitend of gedeeltelijk
in gebouwen aangetroffen. Een voorwaarde is dat er geschikte, toegankelijke ruimtes voor
vleermuizen aanwezig zijn. Daarnaast zijn er soorten die hoofdzakelijk in bomen verblijven. Holten,
scheuren en ruimtes achter losse stukken bast vormen bijvoorbeeld geschikte verblijfplaatsen. Er
zijn ook soorten die zowel in bomen als in gebouwen worden aangetroffen.
Voor vleermuizen is het actieve seizoen eind oktober bijna afgelopen, maar afhankelijk van de
vleermuissoort en de weersomstandigheden en temperaturen zijn mogelijk nog vleermuizen
actief in het park. De geplande festival objecten en activiteiten leiden niet tot fysieke verstoring
of vernieling van beschermde vaste rust- of voortplantingsplaatsen, doordat er geen ingrepen
plaatsvinden aan bomen met mogelijk geschikte holtes of scheuren. Een overtreding van de
Wet natuurbescherming artikel 3.5 lid 1 (doden of verwonden), lid 2 (opzettelijk verstoren) en
lid 4 (beschadigen/vernielen van verblijfplaatsen) is niet aan de orde. Echter, er bestaat wel de
mogelijkheid tot lichtverstoring. Op de locatie van het eerste geplande kunstwerk in de zuidelijke
bosschage zijn meerdere bomen met holtes of scheuren aangetroffen welke mogelijk geschikte zijn
als verblijfplaats. Het is de bedoeling dat vanuit het kunstwerk blacklights (UV) omhoog schijnen.
Men dient te voorkomen dat deze lichten op holtes schijnen om zo de mogelijk aanwezige
vleermuizen niet te verstoren. Mogelijk worden de holtes tijdens het festival nog gebruikt door
vleermuizen, als paarverblijfplaats (hoewel de paarperiode normaal gesproken tegen die tijd voor
de meeste soorten al is afgelopen) of tussenverblijf tussen zomer-paarverblijf en winterverblijf.
2.4.2 Foerageergebied en vliegroutes
De bomenrijen en bosjes van het Goffertpark vormen geschikt foerageergebied voor vleermuizen.
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Dat geldt ook voor de locatie van het Schemerlichtfestival. Het is aannemelijk dat vleermuizen
in het actieve seizoen daadwerkelijk boven het plangebied foerageren. In de tweede helft van
oktober is een deel van de vleermuizen al naar hun winterverblijven vertrokken, maar zeker
bij relatief milde avondtemperaturen zijn nog wel foeragerende en passerende vleermuizen te
verwachten. Het Schemerlichtfestival vindt plaats in een relatief klein deel van het park. Het belang
van het terrein is op voorhand beperkt door de aanwezigheid van voldoende alternatieven in de
directe omgeving, vooral gezien de omvang van het park en de vele bosranden en bomenrijen in
en rond het park.
Het kunstwerk met lichten in een bomenrij (van Jan de Laat en Boris Acket) is gepland in een
rij bomen die mogelijk onderdeel zijn van een vliegroute. Beperk hier de verlichtingshoogte tot
maximaal 5 meter en zorg ervoor dat geen van de lampen omhoog schijnt om verstoring van de
vliegroute te voorkomen.
Aan de noordkant is een LED-scherm gepland bij een bomenrij die mogelijk ook onderdeel is
van een vliegroute. Echter, op deze locatie zijn op korte afstand alternatieven beschikbaar in de
vorm van parallel lopende bomenrijen. Hierdoor is met de eventuele tijdelijke verstoring van een
vliegroute geen sprake van een overtreding van de Wnb. Er zijn tussen deze bomenrijen nog een
aantal verlichtingsobjecten gepland, maar deze zijn laag bij de grond en schijnen niet naar boven,
waardoor lichtverstoring hiervan is uitgesloten.
De overige kunstwerken zijn gepland op regulier gazon zonder ecologische meerwaarde en
hebben daardoor op voorhand geen invloed op foerageergebied of vliegroutes van vleermuizen.
Effect: Bij het geplande kunstwerk van Mark IJzerman zijn verderop in het bos enkele bomen met
holtes/spechtengaten aangetroffen die mogelijk potentie hebben als verblijfplaats voor vleermuizen,
als deze diep genoeg en naar boven doorgerot zijn. Dat was tijdens het veldbezoek niet vast te
stellen. Deze bomen zullen niet fysiek worden aangetast. Echter, lichtverstoring moet voorkomen
worden. Voorkom directe belichting van de bomen met holtes. Het gaat dan om de naar boven
gerichte lampen. Er worden onder andere UV-lampen gebruikt. Vleermuizen zijn, anders dan
mensen, zeer gevoelig voor UV-licht waardoor het licht een verstorende werking op de mogelijke
verblijfplaats in dit gedeelte kan hebben. Inmiddels heeft de initiatiefnemer al besloten om de lampen
naar beneden te richten en op maximaal 5 meter hoogte te plaatsen zodat lichtverstoring van de
mogelijke verblijfplaatsen niet aan de orde is. De andere plek waar lichten naar boven schijnen is
rond het kunstwerk met de molens. Die locatie bestaat overwegend uit gazon en er staan geen
bomen met holtes in de buurt. Voor de overige locaties geldt dat de verlichting niet hoger dan 5
meter komt en naar beneden gericht wordt. Er werden op de overige locaties geen voor vleermuizen
geschikte holtes aangetroffen binnen invloedssfeer van de kunstwerken en andere verlichting.
Overeenkomend met de bevindingen in de quickscan van Bureau Waardenburg uit 2016 is
aannemelijk dat het Goffertpark als geheel een belangrijk foerageergebied voor vleermuizen is.
Te verwachten soorten zijn gewone en ruige dwergvleermuis, rosse vleermuis, laatvlieger, gewone
grootoorvleermuis en misschien watervleermuis. Ook kunnen vleermuizen verschillende structuren
met opgaande beplanting als vliegroute gebruiken. Er zijn veel verschillende geleidende structuren
en oriëntatiepunten waardoor vleermuizen legio mogelijkheden hebben om zich door en langs
het park te verplaatsen. Het festival is gedurende 10 dagen geopend tot uiterlijk middernacht. De
evenementenlocatie betreft slechts een klein gedeelte van het park en er is sprake van tijdelijke
verstoring in een periode waarin de nachten lang zijn en de vleermuisactiviteit vaak al laag is omdat
vleermuizen in winterrust gaan. Door de voorzorgsmaatregelen die getroffen worden (beperken
hoogte en voorkomen uitstraling naar boven, niet meer verlichting toepassen dan nodig) blijft
er op ieder moment voldoende foerageergebied beschikbaar en wordt verstoring van eventuele
foeragerende en passerende dieren beperkt. Er is geen sprake van aantasting van essentieel
foerageergebied, de staat van instandhouding wordt niet aangetast.
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Een aantal kunstwerken is gepland bij een bomenrij die mogelijk onderdeel is van een vliegroute. Er
worden maatregelen getroffen om lichtverstoring te beperken, maar het is niet geheel uitgesloten dat
er een beperkt verstorend effect is. Omdat er voldoende alternatieven zijn binnen korte afstand en er
sprake is van tijdelijke, kortdurende verstoring is geen sprake van overtreding van verbodsbepalingen
ten aanzien van vliegroutes.
2.5 Overige zoogdieren
Onder “overige zoogdieren” worden hier bedoeld alle zoogdieren met uitzondering van
vleermuizen, zoals knaagdieren, haasachtigen, insecteneters en marters. In de omgeving kunnen
diverse grondgebonden zoogdieren voorkomen. Naast kleine, algemene soorten kunnen de
nationaal beschermde steenmarter en eekhoorn in het Goffertpark voorkomen. Ook van de
eveneens nationaal beschermde bunzing zijn enkele exemplaren in de omgeving waargenomen.
Tijdens het veldbezoeken werden geen (mogelijke) eekhoornnesten gezien. Verderop in de
bosschages staan bomen met holtes die vermoedelijk groot genoeg zijn voor steenmarter, maar
deze staan ruim buiten invloedssfeer van de kunstwerken en bezoekers onder de voorwaarde dat
bezoekers niet de bosschages betreden. Er werden geen mogelijke verblijfplaatsen van bunzing
vastgesteld in en rond het festivalterrein. Ook voor bunzing geldt dat dieper in de bosschages
mogelijk wel verblijfplaatsen aanwezig zijn en dat het park onderdeel kan zijn van foerageergebied.
Andere soorten die in het park voorkomen zijn bijvoorbeeld egel, konijn, vos, bosmuis, huisspitsmuis
en rosse woelmuis. Er zijn geen konijnenholen of vossenholen aangetroffen in de bosranden
langs de kunstwerken. Op een aantal plekken is een relatief dichte laag bladeren en laag struweel
aanwezig waarin egels kunnen overwinteren. Verder kunnen kleine knaagdieren en insecteneters
holen en gangen in het gazon, de bermen en de bosranden hebben.
Effect: Van de beschermde zoogdieren (met uitzondering van vleermuizen) kunnen eekhoorn,
bunzing en steenmarter in het Goffertpark voorkomen. Van deze dieren werden geen potentiële
vaste rustplaatsen in de randzones van de bosschages vastgesteld. Mogelijk bevinden zich wel
verblijfplaatsen verderop in de bosschages. Plaats waar nodig hekken om te voorkomen dat mensen
de bosjes betreden. Ontzie bij het plaatsen en verwijderen van verlichting en kunstwerken plekken met
een dikke bladlaag en/of dichte struiklaag om verstoring of verwonding van overwinterende egels te
voorkomen. Voor de kleine knaagdieren en spitsmuizen geldt een vrijstelling. Vanuit het kader van de
zorgplicht kunnen effecten geminimaliseerd worden door menselijke betreding van de bosranden en
eventuele bermen met ruigere begroeiing zoveel mogelijk te minimaliseren. Als aan bovenstaande
randvoorwaarden voldaan wordt is geen sprake van overtreding van verbodsbepalingen waarvoor
ontheffing nodig is als het gaat om overige zoogdieren.
2.7 Overige soortgroepen
Aanwezigheid van niet-vrijgestelde, beschermde amfibieën, reptielen, vissen, ongewervelden en
overige soortgroepen binnen invloedssfeer van het evenement is uitgesloten. Binnen het terrein
bevindt zich een vijver. Naast deze vijver zijn kunstwerken aanwezig, maar de vijver zelf blijft
ongemoeid en bezoekers zullen evenmin de oevers betreden. Waarnemingen van beschermde
vissen ontbreken uit de omgeving. Van de nationaal beschermde alpenwatersalamander zijn veel
waarnemingen bekend uit tuinen in de woonwijken ten noorden en oosten van het park en de
parken naast het terrein van de Radbouduniversiteit. Waarnemingen van alpenwatersalamander
uit het Goffertpark ontbreken. Daarnaast zijn diverse waarnemingen van de algemene, vrijgestelde
bastaardkikker, bruine kikker, gewone pad en kleine watersalamander bekend. Het is aannemelijk
dat deze algemene soorten verspreid binnen het Goffertpark voorkomen en ook in de bosschages
zullen foerageren, schuilen en op daarvoor geschikte plekken zullen overwinteren. Reptielen
komen niet in het Goffertpark voor. Er zijn in de afgelopen 5 jaar twee beschermde soorten
ongewervelden waargenomen in de omgeving: de nationaal beschermde dagvlinder grote vos
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en de Europees beschermde teunisbloempijlstaart, een grote nachtvlindersoort. Grote vos is
een dagvlinder die tot voor kort uiterst zeldzaam was maar de laatste jaren steeds vaker wordt
waargenomen. Het is een mobiele soort waarvan (nog) geen vaste populatie bekend is in de
omgeving van het Goffertpark. Waardplanten zijn vooral iep, maar ook wel zoete kers en bepaalde
wilgensoorten. Grote vos wordt vooral aangetroffen op bosrijke plekken, boomgaarden, parken
en dergelijke (bron: Vlinderstichting). Het festival vindt plaats buiten de vliegtijd van grote vos. Ze
overwinteren op koele, donkere plekken zoals holle bomen, houtstapels of houten schuurtjes.
De kans dat grote vos zich voortplant en overwintert binnen het evenemententerrein is zeer
klein. Teunisbloempijlstaart is een zeldzame nachtvlindersoort die vanaf halverwege de jaren ‘90
weer regelmatig in Zuid-Limburg werd waargenomen en tegenwoordig incidenteel ook verder
noordelijk wordt waargenomen. De waarnemingen in Nijmegen behoren tot de meest noordelijke
van deze van oorsprong zuidelijke soort. De afgelopen 3 jaar is de soort jaarlijks waargenomen
op enige afstand ten noorden van het Goffertpark. De soort plant zich blijkbaar voort want de
waarnemingen betroffen in alle gevallen rupsen. Waardplanten zijn wilgenroosje, teunisbloem,
kattenstaart en basterdwederik. Teunisbloempijlstaart is een warmteminnende soort en komt
vooral voor op open plekken in vochtige bossen, bosranden en warme open plekken (bron:
Vlinderstichting). Ze overwinteren als pop in de strooisellaag.
Effect: Alpenwatersalamander is niet uit het Goffertpark bekend en de activiteiten hebben geen
betrekking op mogelijk voortplantingswater van amfibieën. Het festival vindt plaats in de periode
dat veel amfibieën hun overwinteringsplaatsen hebben betrokken. Tijdens het opbouwen en
afbreken zal plaatselijk de eerste meters van de groenstructuren betreden worden. Er worden geen
noemenswaardige effecten op rustende of overwinterende amfibieën verwacht omdat op deze locaties
geen houtstapels, stronken of andere geschikte overwinteringsstructuren zijn aangetroffen. Effecten
op reptielen en vissen zijn op voorhand uitgesloten omdat deze niet op de locatie voorkomen. Van
grote vos en teunisbloempijlstaart zijn geen waarnemingen vanuit de locatie zelf bekend, wel uit de
omgeving. Potentiële overwinteringsplaatsen van grote vos ontbreken geheel. Teunisbloempijlstaart
overwintert in de strooisellaag maar de kans is nihil dat dieren precies op de enkele plek waar tijdelijk
betreding plaatsvindt overwinteren, vooral ook omdat (resten van) de waardplanten niet op deze
locaties werden aangetroffen. De voorgenomen ontwikkelingen leiden dus niet tot negatieve effecten
op beschermde soorten uit overige soortgroepen.
2.8 Algemeen
• Ten aanzien van alle dieren en planten (beschermd of niet beschermd) geldt dat men zich
dient te houden aan de algemene zorgplicht, artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming.
Dit houdt in dat nadelige gevolgen voor flora en fauna naar redelijkheid zoveel mogelijk
voorkomen moeten worden. In dit geval is het vooral van belang om de bezoekers
uitsluitend over de bestaande paden en eventueel kort gazon te leiden, en bij het opbouwen
en afbreken de activiteiten in de bosrand zoveel mogelijk te minimaliseren om schade aan
bomen, ondergroei en bodem te voorkomen.
• Wanneer tijdens de opbouwwerkzaamheden toch beschermde soorten worden aangetroffen
waarop een negatief effect niet uitgesloten is dienen werkzaamheden tijdelijk te worden
stilgelegd en moet contact opgenomen worden met een deskundige (volgens omschrijving
van het Ministerie van EZ) op het gebied van flora en fauna. Overleg met de deskundige
moet duidelijk maken hoe met de ontstane situatie kan worden omgegaan.
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Afb. 2.1: Beoogde locatie horeca, op gazon ten
noorden van het Openluchttheater.

Afb. 2.2: Bosschage ten noorden horecalocatie. Hier
staan enkele bomen met holtes. De lampen worden
hier naar beneden gericht en op maximaal 5 meter
hoogte opgehangen waardoor mogelijke verstoring van
de holtes voorkomen wordt

Afb. 2.3: Een aantal spechtengaten in grove
dennen, mogelijk ook geschikt voor vleermuizen.

Afb. 2.4: Bosrand locatie waar kabels worden
vastgemaakt om een kunstwerk te zekeren. Hier
is nauwelijks ondergroei en worden geen effecten
op beschermde soorten verwacht. Wel dienen de
bomen beschermd te worden tegen beschadiging.

Afb. 2.5: Bomen naast vijvertje. Hier dient vooral
Afb. 2.6: Bomenrij in het noordoostelijke deel van
betreding van de begroeide oeverzone voorkomen het terrein. Verlichting wordt hier op zodanige
te worden.
wijze geplaatst dat de bomenrij ook tijdens het
evenement nog als vliegroute kan dienen.
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Afb. 2.7: Bomenrij in de uiterste noordoosthoek.
Hier wordt een LED-scherm geplaatst.
Op kort afstand zijn verschillende andere
bomenrijen die dezelfde mogelijke functie van
vleermuizenvliegroute kunnen vervullen.

Afb. 2.8: In het gazon zijn een aantal plekken
waar bewust ruigere vegetatie blijft overstaan ten
behoeve van insecten. Het is belangrijk dat deze
niet betreden worden. Er worden maatregelen
genomen om betreding te voorkomen.

Afb. 2.9: Met name in de noordwestelijke hoek
is op sommige plekken relatief dicht struweel en
ruigtevegetatie aanwezig waarin mogelijk egels en
andere dieren kunnen overwinteren. Deze plekken
worden ontzien tijdens op- en afbouwen om
verstoren of verwonden van dieren te voorkomen.

Afb. 2.10: Open plek in het westelijke terreindeel.
Het kunstwerk hier zal niet leiden tot verstoring
van de mogelijke vleermuisverblijfplaatsen in de
dennen langs het pad.
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3

Conclusies en aanbevelingen
3.1 Overzicht van de bevindingen
Soortbescherming					Aanwezig		Effect		Aanbevelingen
Flora - beschermde soorten				nee			geen		geen
Vleermuizen - verblijfplaatsen			
mogelijk		
mogelijk
zie 3.2.2
Vleermuizen - vliegroutes				mogelijk		
geen*		
zie 3.2.2
Vleermuizen - essentieel foerageergebied		
nee			geen		zie 3.2.2
Vleermuizen - lichtverstoring			
mogelijk		
mogelijk
zie 3.2.2
Overige zoogdieren - beschermde soorten		
nee			
geen
geen
Overige zoogdieren - vrijgestelde soorten		
mogelijk		
mogelijk
zie 3.2.1
Vogels - jaarrond beschermde nesten		
mogelijk		
mogelijk
zie 3.2.4
Vogels - algemene broedvogels			nee			geen		geen
Overige beschermde soorten			nee			geen		geen
Overige soorten (vrijgesteld of niet beschermd)
ja			
mogelijk
zie 3.2.1

3.2 Conclusies en aanbevelingen
3.2.1 Zorgplicht
• Ten aanzien van álle dieren en planten (beschermd of niet beschermd) geldt de ‘Algemene
zorgplicht’, artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming. Dit houdt in dat nadelige gevolgen
voor flora en fauna naar redelijkheid zoveel mogelijk voorkomen moeten worden.
• Belangrijkste aandachtspunten zijn in dit geval het voorkomen van betreding van ruigtes,
struweel, opgaande beplanting en de oevers van de vijver en daarnaast het beperken van
de mogelijke lichtverstoring. Plaats hekken op plaatsen waar te verwachten is dat mensen de
bosschages of oevers betreden. Minimaliseer de betreding van randzones tijdens het op- en
afbouwen. Door aan deze voorwaarden te voldoen worden effecten op met name kleine
zoogdieren, amfibieën, insecten en andere kleine dieren zoveel mogelijk beperkt.
• Voor de verlichting wordt op de meeste plekken een maximale hoogte van 5 meter en naar
beneden gerichte verlichting aangehouden zodat vleermuizen of andere dieren in of rond de
bomen en bomenrijen zo weinig mogelijk hinder ondervinden van verlichting.
3.2.2 Vleermuizen
• In de zuidelijke bosschage zijn een aantal bomen met mogelijke vleermuisverblijfplaatsen
aangetroffen. Voorkom directe belichting van deze bomen om te voorkomen dat de
functionaliteit in het geding komt.
• Op andere plekken is geen sprake van mogelijke verstoring van verblijfplaatsen omdat bomen
met geschikte holtes op ruime afstand van de looproutes en kunstwerken staan, uiteraard
onder de voorwaarde dat betreding van de bosschages voorkomen wordt.
• Mogelijk wordt het plangebied gebruikt als niet-essentieel foerageergebied voor vleermuizen.
Beperk lichtverstoring van foeragerende en passerende vleermuizen zoveel als redelijkerwijs
mogelijk is. Lichtverstoring kan voorkomen of beperkt worden door in de actieve periode
van vleermuizen (globaal april t/m oktober) werkzaamheden alleen tussen zonsopkomst en
zonsondergang uit te voeren. Wanneer toch gebruik gemaakt wordt van bouwverlichting
moet uitstraling van kunstlicht richting de boomkronen voorkomen worden. Dit geldt ook voor
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verlichting in de toekomstige gebruiksfase. Andere manieren om lichtverstoring te beperken
zijn bijvoorbeeld het toepassen van armaturen die uitstraling naar boven voorkomen, het
beperken van de verlichtingshoogte tot maximaal 3 meter en/of het toepassen van verlichting
met vleermuisvriendelijke frequenties (amberkleurige ‘batlampen’).
3.2.3 Overige zoogdieren
• Van de beschermde zoogdieren (met uitzondering van vleermuizen) kunnen eekhoorn,
bunzing en steenmarter in het Goffertpark voorkomen. Van deze dieren werden geen
potentiële vaste rustplaatsen in de randzones van de bosschages vastgesteld. Mogelijk
bevinden zich wel verblijfplaatsen verderop in de bosschages. Plaats waar nodig hekken om
te voorkomen dat mensen de bosjes betreden.
• Ontzie bij het plaatsen en verwijderen van verlichting en kunstwerken plekken met een dikke
bladlaag en/of dichte struiklaag om verstoring of verwonding van overwinterende egels te
voorkomen. Voor de kleine knaagdieren en spitsmuizen geldt een vrijstelling. Vanuit het kader
van de zorgplicht kunnen effecten geminimaliseerd worden door menselijke betreding van
de bosranden en eventuele bermen met ruigere begroeiing zoveel mogelijk te minimaliseren.
Als aan bovenstaande randvoorwaarden voldaan wordt is geen sprake van overtreding van
verbodsbepalingen waarvoor ontheffing nodig is als het gaat om overige zoogdieren.
3.2.4.1 Vogels - Jaarrond beschermde nesten
• Het evenement vindt plaats buiten de broedperiode van soorten met jaarrond beschermde
nesten. Mogelijke roestplekken van ransuil bevinden zich in een gedeelte van de grote
bosschage. Daar vindt geen verstoring plaats mits bezoekers niet het bosje betreden.
3.2.4.2 Vogels - algemene broedvogels
• Het festival vindt eind oktober plaats. Voor vrijwel alle inheemse vogelsoorten is dit buiten
de broedperiode. Voornamelijk duiven kunnen in deze periode nestelen maar doen dat
vrijwel uitsluitend op plekken met voldoende beschutting tegen kou en nattigheid zoals
dichte coniferen en klimopbegroeiing. Dergelijke plekken ontbreken op de beoogde
evenementenlocatie. Er worden daarom geen effecten op bezette nesten van broedvogels
verwacht.
3.2.5 Vaatplanten
• Er komen geen beschermde planten op de locatie voor. Effecten op beschermde planten zijn
uitgesloten.
3.2.6 Overige soorten
• Negatieve effecten op overige beschermde soorten zijn niet aan de orde. Nader onderzoek
naar overige beschermde soorten is niet nodig. Houdt wel rekening met de algemene
zorgplicht die geldt voor alle dieren, beschermd of niet. Maatregelen ten gunste van soorten
uit overige soortgroepen zijn beschreven in hoofdstuk 2 en paragraaf 3.2.1.
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B i j l ag e 1 Sa m e nva tting wettelijk k a der

Bij een ecologische quickscan wordt de ingreep door getoetst aan de Wet natuurbescherming en
provinciale gebiedsbescherming. Deze bijlage betreft een korte samenvatting van deze wetgeving.
1. Wet natuurbescherming in het kort
De Wet natuurbescherming (Wnb) is de huidige wetgeving in de Nederlandse wet die
bescherming van natuurgebieden reguleert. De wet is in 2017 ingevoerd als samenvoeging van
de daarvoor geldende natuurwetten: de Flora- en Faunawet voor dier- en plantensoorten, de
Natuurbeschermingswet voor natuurgebieden en landschappen, en de Boswet voor bos- en
houtopstanden. Deze wetten zijn samengevoegd om de wetgeving omtrent natuurbescherming
duidelijker en overzichtelijker te maken. De Wet natuurbescherming regelt zowel de bescherming
van natuurgebieden als dat van individuele soorten en bijbehorende habitats.
1.1 Algemene Zorgplicht
Onder de algemene bepalingen (hoofdstuk 1) van de Wnb wordt de algemene zorgplicht bepaald.
Hierin is bepaald dat iedereen zorg draagt voor natuurgebieden, planten, en dieren.
Artikel 1.11 lid 2 van de Wnb luidt als volgt:
De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in elk geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs
kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen worden
veroorzaakt voor een Natura 2000-gebied, een bijzonder nationaal natuurgebied of voor in het
wild levende dieren en planten:
a.
b.
		
c.
		

dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel,
indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, 		
de noodzakelijke maatregelen treft om die gevolgen te voorkomen, of
voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk
beperkt of ongedaan maakt.

1.2 Soortenbescherming
De soortenbescherming bestaat uit drie beschermingsregimes met ieder hun eigen beschermde
soortenlijsten en verbodsbepalingen:
•
•
•

De Vogelrichtlijnsoorten (VR) (Art. 3.1-3.4)
De Habitatrichtlijnsoorten (HR) (Art. 3.5-3.9)
Overige soorten (Art 3.10-3.11)

Per beschermingsregime is vastgesteld aan welke voorwaarden voldaan moet worden voldaan om
ontheffing of vrijstelling te verleend te krijgen door het bevoegd gezag (de provincie). Een tabel
met een samenvatting van de geldende verbodsbepalingen is op de volgende pagina te vinden
(tabel 1.1).
De beschermde soorten uit de VR en HR zijn vastgesteld door de EU. Voor de soorten uit de
derde categorie geld dat provincies de vrijheid hebben om voor bepaalde soorten uit de laatste
categorie vrijstelling te verlenen bij ruimtelijke ontwikkeling en inrichting en bestendig beheer en
onderhoud. Gedetailleerde informatie over het onderdeel soortenbescherming, inclusief lijsten
van beschermde soorten, is onder meer te vinden op de website van de Rijksoverheid.
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Tabel 1.1: Samenvatting verbodsbepalingen soortenbescherming Wet natuurbescherming
Paragraaf

Artikel Lid Verbodsbepaling

§ 3.1:
Beschermingsregime
Vogelrichtlijn

3.1

§ 3.2:
Beschermingsregime
soorten Habitatrichtlijn

§ 3.3:
Beschermingsregime
andere soorten

3.5

3.10

1

Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels
van soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te doden of te vangen.

2*

Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld
in het eerste lid te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen.

3

Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze
onder zich te hebben.

4

Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen.

5

Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet
van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende
vogelsoort.

1

Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV,
onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij
het Verdrag van Bonn, met uitzondering van de soorten, bedoeld in artikel 1 van
de Vogelrichtlijn, in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te
vangen.

2

Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren

3

Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te vernielen of te rapen.

4

Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld
in het eerste lid te beschadigen of te vernielen.

5

Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de
Habitatrichtlijn of bijlage I bij het Verdrag van Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen
of te vernielen.

1

Onverminderd artikel 3.5, eerste, vierde en vijfde lid, is het verboden:
a. in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen
en kevers van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A, bij deze wet, opzettelijk te doden of te vangen;
b. de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in
onderdeel a opzettelijk te beschadigen of te vernielen, of
c. vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B, bij deze wet, in
hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te
snijden, te ontwortelen of te vernielen.

* Het wegnemen van nesten is toegestaan MITS het buiten het broedseizoen en niet behorend
tot een soort met een jaarrond beschermd nest.
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1.3 Gebiedsbescherming
De Wnb regelt de bescherming van de door de EU aangewezen beschermde gebieden genaamd
Natura2000 gebieden. Natura2000 gebieden zijn op te delen in Vogelrichtlijn-gebieden en
Habitatrichtlijn-gebieden. Alle activiteiten die een mogelijk negatief effect kunnnen hebben op
Natura-2000 gebieden zijn verboden, mits een vergunning is uitgegeven na het uitvoeren van
een Habitattoets. Uit deze Habitattoets moet zijn gebleken dat door de geplande activiteiten
geen natuurlijke kenmerken van het gebied worden aangetast en de kwaliteit van de natuurlijke
habitats en de habitats van de soorten niet verslechtert en geen verstoring van soorten optreedt.
Een vergunning wordt afgegeven door de betreffende provincie.
Bovendien verordent de wet de provincies natuur aan te wijzen met bijzondere natuurlijke of
landschappelijke waarde onder het Natuurnetwerk Nederland (NNN, in de wet Ecologische
Hoofdstructuur EHS genaamd). De provincies zijn verantwoordelijk voor de begrenzing en de
ontwikkeling van dit natuurnetwerk. Zij wijzen in hun structuurvisie of verordening de gebieden
aan die onder het NNN vallen. In of in de nabijheid van een NNN-gebied geldt het ‘nee, tenzij’principe: nieuwe plannen of projecten zijn niet toegestaan als ze de wezenlijke (potentiële)
waarden en kenmerken van het NNN-gebied significant aantasten, tenzij er sprake is van redenen
van groot openbaar belang en er geen reële alternatieven zijn. De schade dient in dat geval
door mitigerende maatregelen zoveel mogelijk beperkt te worden. De restschade dient te worden
gecompenseerd.
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